
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแว  
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

วันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาแว        

         

 ผู้มาประชุม      จ านวน  ๒๐  คน     
 ผู้ไม่มาประชุม      จ านวน   ๔   คน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม      จ านวน   ๙   คน    
             

ผู้เข้าประชุม  จ านวน  ๒๐  คน 
ล ำดับที่ ชื่อ -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นำยสุรพล  งำมประดิษฐ์ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑ - ขำด 
๒ นำยมำนิตย์  แก้วศรีอ่อน สมำชิกสภำ ฯ ม.๑ มำนิตย์  แก้วศรีอ่อน  
๓ นำงสุดใจ  ยกเลื่อน สมำชิกสภำ ฯ ม.๒ สุดใจ  ยกเลื่อน  
๔ นำยอุดมพร  สุขุมทอง สมำชิกสภำ ฯ ม.๒ อุดมพร  สุขุมทอง  
๕ นำยเกียรติศักดิ์  คชเชนทร์ สมำชิกสภำ ฯ ม.๓ เกียรติศักดิ์  คชเชนทร์  
๖ นำยภัทรศักดิ์  โรมำ สมำชิกสภำ ฯ ม.๓ ภัทรศักดิ์  โรมำ  
๗ นำยชินวัฒน์  วธุรำ สมำชิกสภำ ฯ ม.๔ ชินวัฒน์  วธุรำ  
๘ นำยสมศักดิ์  บัวบำน สมำชิกสภำ ฯ ม.๔ สมศักดิ์  บัวบำน  
๙ นำยส ำรำญ  เดชำรัตน์ สมำชิกสภำ ฯ ม.๕ ส ำรำญ  เดชำรัตน์  

๑๐ นำยนฤทธิ์  ชูเจริญ สมำชิกสภำ ฯ ม.๕ - ลำ 
๑๑ นำงวัชรี  หนูนิล สมำชิกสภำ ฯ ม.๖ วัชรี  หนูนิล  
๑๒ นำยบัณฑิต  ดวงจิโน สมำชิกสภำ ฯ ม.๖ บัณฑิต  ดวงจิโน  
๑๓ นำยสุรชัย  จินำผล สมำชิกสภำ ฯ ม.๗ สุรชัย  จินำผล  
๑๔ นำยถำวร  วิจิตร สมำชิกสภำ ฯ ม.๗ - ขำด 
๑๕ นำยฤดีพร  เอ่งฉ้วน สมำชิกสภำ ฯ ม.๘ ฤดีพร  เอ่งฉ้วน  
๑๖ นำงวรรณิดำ  พูลสวัสดิ์ สมำชิกสภำ ฯ ม.๘ วรรณิดำ  พูลสวัสดิ์  
๑๗ นำยวิชำญ  สิทธิรักษ์ สมำชิกสภำ ฯ ม.๙ วิชำญ  สิทธิรักษ์  
๑๘ นำยนพดล  สุทธิ สมำชิกสภำ ฯ ม.๙ - ขำด 
๑๙ นำยสรำวุธ  หัสพันธ์ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๐ สรำวุธ  หัสพันธ์  
๒๐ นำงสำวจุไรวรรณ์  ทองแผ่ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๐ จุไรวรรณ์  ทองแผ่  
๒๑ นำยไพศำล  สมบัติ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๑ ไพศำล  สมบัติ  
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๒๒ นำยนุสรณ์  เชำวนะ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๑ นุสรณ์  เชำวนะ  
๒๓ นำยเกรียงไกร  รักษำยศ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๒ เกรียงไกร  รักษำยศ  
๒๔ นำยไกรทิพย์  บุญข ำ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๒ ไกรทิพย์  บุญข ำ  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  ๙  คน 
 

ล ำดับที่ ชื่อ -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑ นำยสุชำติ  คงแก้ว นำยก อบต.นำแว สุชำติ  คงแก้ว  
๒ นำยจรัล  สวัสดโิกมล รองนำยก อบต.นำแว จรัล  สวัสดโิกมล  
๓ นำยศักดิ์ชำย  เชำวนะ รองนำยก อบต.นำแว ศักดิ์ชำย  เชำวนะ  
๔ นำงอำภรณ์  ล้อมเล็ก ปลัด อบต. นำแว อำภรณ์  ล้อมเล็ก  
๕ นำงอิสรีย์  กิตติวิมลชัย ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง อิสรีย์  กิตติวิมลชัย  
๖ นำงสำววรรณิภำ  แสงระวี หัวหน้ำส ำนักปลัด วรรณิภำ  แสงระวี  
๗ นำยปริญญำ  วิจำรำณ์ นักพัฒนำชุมชน ปริญญำ  วิจำรำณ์  
๘ นำยศรชัย  แช่ม เลขำนุกำรนำยก อบต.นำแว ศรชัย  แช่ม  
๙ นำยสุวิทย์  กะตำกูล ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง สุวิทย์  กะตำกูล  

 
 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. - เมื่อถึงเวลำ นำงอำภรณ์  ล้อมเล็ก ปลัด อบต.นำแว ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรสภำฯ  
ได้เรียกสมำชิกสภำฯ เข้ำห้องประชุม โดยมี นำยไกรทิพย์  บุญข ำ เป็นประธำนใน 
ที่ประชุม และได้ด ำเนินกำรประชุมไปตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธำนสภำฯ - เรื่องท่ี ๑ แนะน ำเจ้ำหน้ำที่ที่ย้ำยมำใหม่ ต ำแหน่งนักพัฒนำชุมชน 
   เรื่องที่ ๒ แผนกำรตรวจเยี่ยมและมอบแนวทำงขับเคลื่อนกำรปฏิบัติรำชกำรของ

นำยอ ำเภอฉวำง   นำยทินกร  มุสิกวัตร  มีควำมประสงค์จะออกเยี่ยมเยือนและ
พบปะองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพื่อมอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติรำชกำร 
เพ่ือบูรณำกำรท ำงำนร่วมกัน  ในวันที่ ๑๓ มิถุนำยน ๒๕๕๗  เวลำ ๑๐.๐๐ น.    
ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว 

    เรื่องที่ ๓ เรื่องขออนุญำตดูดทรำย รำยนำยนุพิษ  สุทธิ จ ำนวนเนื้ อที่ ๑ ไร่     
ถ้ำสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดมีข้อเสนอแนะหรือซักถำม ขอเชิญตำมระเบียบวำระกำร
ประชุมที่ ๓ เรื่องพิจำรณำ ข้อ ๓.๑  ตำมเอกสำรที่แนบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธำนสภำฯ -  รำยงำนกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗   วันที่           

๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๗  
ที่ประชุม -  มีมต ิรับรอง       ๑๘   เสียง 
         งดออกเสียง   ๒   เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องที่เสนอใหม่  
ประธานสภาฯ - เรื่องพิจารณาเรื่องท่ี ๑ 
 ๓.๑ ขอความเห็นชอบการขออนุญาตดูดทราย รายนายนุพิษ  สุทธิ ในที่ดินของ

รัฐ แม่น  าตาปี หมู่ที่ ๑๑ ต าบลนาแว อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ ำนวนเนื้อที่ ๑ ไร่ ซึ่งตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรอนุญำตให้      
ดูดทรำย พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๑๘ หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำอนุญำตให้ดูดทรำยให้
ค ำนึงถึง 

   ๑. ในด้ำนวิชำกำร เช่น ควำมเสียหำยแก่สภำพตลิ่ง สภำพธรรมชำติของล ำน้ ำ 
   ๒. ในด้ำนกำรปกครอง เช่น ควำมเดือดร้อนของรำษฎร ควำมเสียหำยทำง

เศรษฐกิจหรือทรัพยำกรธรรมชำติ ให้ได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   ๓. แม่น้ ำล ำคลองแบ่งเขตแดนระหว่ำงประเทศ 
   ฉะนั้น จึงขอให้ที่ประชุมสภำ อบต. นำแว ได้พิจำรณำ และให้ควำมเห็นชอบ

เพ่ืออนุญำตให้นำยนุพิษ  สุทธิ ด ำเนินกำรดูดทรำยในที่ดินของรัฐบริเวณแม่น้ ำตำปี 
หมู่ที่ ๑๑ ต ำบลนำแว อ ำเภอฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช หรือไม่ และสมำชิก
สภำฯ ท่ำนใดมีข้อสงสัยหรืออภิปรำย ขอเชิญ 

ที่ประชุม -  ไม่มี 
ประธำนสภำฯ -ขอถำมมติที่ประชุมว่ำ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดเห็นชอบให้นำยนุพิษ  สุทธิ ด ำเนินกำร

ดูดทรำยในพ้ืนที่ของรัฐ แม่น้ ำตำปี หมู่ที่ ๑๑ ต ำบลนำแว อ ำเภอฉวำง จังหวัด
นครศรีธรรมรำช โปรดยกมือ 

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ     ๑๘  เสียง 
         งดออกเสียง   ๒  เสียง 
ประธำนสภำฯ - เรื่องพิจารณาเรื่องที่ ๒ 
 ๓.๒ ขอความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓   ขอเชิญ

ผู้บริหำร 
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นำยสุชำติ  คงแก้ว - กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓  ของ อบต.นำแว  ตำมระเบียบ 
นำยก อบต.นำแว กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ กำรจัดท ำแผนพัฒนำ ข้อ ๑๖ กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นจัดประชุมประชำคมท้องถิ่น ส่วนรำชกำรและ
รัฐวิสำหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น รับทรำบปัญหำ      
ควำมต้องกำร ประเด็นกำรพัฒนำ ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนควำมช่วยเหลือ    
ทำงวิชำกำร และแนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ เพ่ือน ำมำก ำหนด   
แนวทำงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ โดยให้น ำข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำ
จำกหน่วยงำนต่ำงๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมำพิจำรณำประกอบกำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 ๒. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น รวบรวมแนวทำงและ
ข้อมูลน ำมำวิเครำะห์เพ่ือจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแล้วให้เสนอ
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 ๓. ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ และ
ประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอร่ำงแผนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพ่ือให้ควำมเห็นชอบก่อนแล้ว
ผู้บริหำรท้องถิ่นจึงพิจำรณำอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำต่อไป  
ซึ่งรำยละเอียดของร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำนั้น ปรำกฏตำมเอกสำรที่ได้แจก
ให้สมำชิกสภำฯ เป็นกำรล่วงหน้ำแล้ว 

ประธำนสภำฯ - ตำมที่นำยก อบต.นำแว ได้ชี้แจงและอธิบำยรำยละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนกำร
จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใด มีข้อสงสัยหรือต้องกำรแก้ไข เพ่ิมเติม 
ขอเชิญ 

นำยบัณฑิต  ดวงจิโน - ร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ บทที่ ๕ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำร 
ส.อบต. หมู่ที ่๖ พัฒนำท้องถิ่น ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร 

แนวทำงกำรพัฒนำ ๕.๒ กำรส่งเสริมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ขอให้เพ่ิม
โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยต่ำงๆ เวลำเกิด
ภัยต่ำงๆ จะได้ช่วยเหลือรำษฎรได้ทันที เพ่ือเป็นกำรดูแลช่วยเหลือในเบื้องต้น  

  และขอให้ช่วยดูแลยุทธศำสตร์ที่ ๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมและ
กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ  ข้อ ๖.๒ กำรก ำจัดขยะมูลฝอย เพรำะขณะนี้เกิด
ปัญหำมำก 
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ประธำนสภำฯ - มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด จะแก้ไขเพ่ิมเติมอีก ขอเชิญ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธำนสภำฯ  - เมื่อสมำชิกสภำฯ ไม่มีข้อสงสัยหรือแก้ไขเพ่ิมเติมร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

ของ อบต.นำแว  ผมจึงขอถำมมติในที่ประชุมสภำ อบต.นำแว ว่ำ สมำชิกสภำฯ 
ท่ำนใดให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ โปรดยกมือ และสมำชิก
สภำฯ ท่ำนใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ 

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๘  เสียง 
     งดออกเสียง    ๒  เสียง 
ประธำนสภำฯ - เป็นอันว่ำ สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว มีมติเห็นชอบร่ำงแผนยุทธศำสตร์

กำรพัฒนำด้วยเสียง  ๑๘  เสียง  งดออกเสียง  ๒  เสียง  ผมจะได้น ำร่ำงดังกล่ำว
เสนอผู้บริหำรเพ่ืออนุมัติและประกำศใช้ ต่อไป 

ประธำนสภำฯ -  เรื่องพิจารณาเรื่องที่ ๓ 
 ๓.๓ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๐ ซึ่งรำยละเอียด

ของร่ำงแผนพัฒนำสำมปี ได้แจกให้สมำชิกสภำฯ เป็นกำรล่วงหน้ำแล้ว ขอเชิญ
ผู้บริหำรชี้แจงและอธิบำยรำยละเอียด   

นำยสุชำติ  คงแก้ว - เรื่องกำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี  แผนพัฒนำสำมปี  หมำยถึง แผนพัฒนำ 
นำยก อบต.นำแว เศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์

กำรพัฒนำ อันมีลักษณะเป็นกำรก ำหนดรำยละเอียดแผนงำน งำน โครงกำร        
ที่จัดท ำขึ้นส ำหรับงบประมำณแต่ละปี ซึ่งมีควำมต่อเนื่องและเป็นแผนก้ำวหน้ำ
ครอบคลุมระยะเวลำสำมปี โดยมีกำรทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ ำทุกปี ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ และ ข้อ ๑๘   

  ข้อ ๑๗  กำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี ให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน
กำรด ำเนินกำรดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นร่วมกับประชำคมท้องถิ่น ก ำหนดประเด็น
หลักกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำใน
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำรของ
ประชำคมและชุมชน โดยให้น ำข้อมูลพื้นฐำนในกำรพัฒนำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ และ
ข้อมูลในแผนชุมชน มำพิจำรณำประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 

๒. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น รวบรวมประเด็น
หลักกำรพัฒนำ ปัญหำ ควำมต้องกำรของประชำคมและชุมชน น ำข้อมูลมำจัดท ำ
ร่ำงแผนพัฒนำสำมปี แล้วเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
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๓. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี เพ่ือเสนอ
ผู้บริหำรท้องถิ่น 

๔. ผู้บริหำรท้องถิ่น พิจำรณำอนุมัติร่ำงแผนพัฒนำสำมปี 
ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอร่ำงแผนพัฒนำสำม

ปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือให้ควำมเห็นชอบ แล้วให้ผู้บริหำรท้องถิ่น
พิจำรณำอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี ต่อไป 

ประธำนสภำฯ - ตำมที่นำยก อบต.นำแว ได้ชี้แจงและอธิบำยรำยละเอียดเกี่ยวกับร่ำงแผนพัฒนำ
สำมปี ใครมีข้อสงสัยหรือต้องกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่ำงแผนพัฒนำสำมปี ขอเชิญ 

นำยบัณฑิต  ดวงจิโน - ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำสำมปี  หน้ำ ๒๒   แนวทำงกำร 
ส.อบต. หมู่ที่ ๖ พัฒนำ ๕.๒ กำรส่งเสริมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย โครงกำรส่งเสริม 

สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ควรจัดท ำให้ละเอียด เพ่ือกำรให้ควำมช่วยเหลือ   
ผู้เดือดร้อนเมื่อเกิดภัย ข้อ ๖.๒ กำรก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ควรเพ่ิม
โครงกำรรณรงค์ในกำรคัดแยกขยะ เพื่อเป็นกำรลดจ ำนวนขยะให้น้อยลง 

นำยวิชำญ  สิทธิรักษ์ - ขอเพ่ิมโครงกำรขุดลอก และโครงกำรขุดลอกแม่น้ ำรอก หมู่ที่ ๙ จ ำนวน  ๑๑ ไร่ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๙ 
ประธำนสภำฯ - สมำชิกสภำฯ ท่ำนใด จะเสนอแนะอีก ขอเชิญ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธำนสภำฯ - เมื่อสมำชิกสภำฯ ไม่มีข้อสงสัย ผมขอถำมมติในที่ประชุมว่ำ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใด

เห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำสำมปี โปรดยกมือ และสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดไม่เห็นชอบ 
โปรดยกมือ 

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ   ๑๖  เสียง 
         งดออกเสียง   ๔  เสียง 
ประธำนสภำฯ - ต่อไปผมจะน ำร่ำงดังกล่ำวเสนอผู้บริหำรเพ่ืออนุมัติและประกำศใช้ ต่อไป 
ประธำนสภำฯ -  เรื่องพิจารณาเรื่องที่ ๔ 
 ๓.๔ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  
ข้อ ๒๙ หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  ขอเชิญนำยก
ชี้แจง 

นำยสุชำติ  คงแก้ว - ผมขอเชิญ นำงอิสรีย์  กิตติวิมลชัย ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ชี้แจง 
นำยก อบต.นำแว รำยละเอียดดังกล่ำว ขอเชิญ 
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นำงอิสรีย์  กิตติวิมลชัย - ตำมท่ีนำยก อบต.นำแว  ได้ด ำเนินกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ๒๕๕๗  
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง หมวดค่ำครุภัณฑ์ ค่ำจัดซื้อรถจักรยำนยนต์ ๔ จังหวะ ๑๑๐ ซีซี สตำร์ทมือ ดิสเบรค

จ ำนวน ๑ คัน งบประมำณตั้งไว้ ๔๕,๐๐๐ บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
  เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซื้อมีรำคำเกินกว่ำบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 

เพรำะฉะนั้นจะต้องเพ่ิมเติมค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ๒๕๕๗ ในส่วน
ของเหตุผลที่เกินวงเงินและคุณสมบัตินอกเหนือที่ก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ สำเหตุที่ต้องตั้งงบประมำณเกินวงเงินและคุณสมบัติที่เพ่ิมเติมจำกที่
ก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ เพรำะต้องกำรให้ครุภัณฑ์รำยกำรนี้      
มีระบบสตำร์ทมือและดิสเบรคเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้งำนครุภัณฑ์
และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ปฏิบัติในภำรกิจของกองคลัง พร้อมทั้งเพ่ือควำม
ปลอดภัยทำงด้ำนร่ำงกำย ซึ่งบุคลำกรของกองคลังทั้งหมดเป็นผู้หญิง  รำยละเอียด
ดังกล่ำวข้ำงต้นตำมเอกสำรที่ได้แจกให้สมำชิกสภำฯ  

ประธำนสภำฯ - สมำชิกสภำฯ ท่ำนใด มีข้อสงสัยจะซักถำมหรืออภิปรำย ขอเชิญ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธำนสภำฯ - ขอถำมมติในที่ประชุมว่ำสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด อนุมัติให้มีกำรเปลี่ยนแปลงค ำ

ชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยดังกล่ำว โปรดยกมือ 
ที่ประชุม - มีมติ อนุมัต ิ ๑๘  เสียง 
     งดออกเสียง   ๒  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธำนสภำฯ -  สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญ 
นำยมำนิตย์  แก้วศรีอ่อน - จำกกำรที่ต ำบลนำแว  ได้เกิดวำตภัย เมื่อวันที่  ๒๗  พฤษภำคม  ๒๕๕๗    ท ำให้ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑  ต้นไม้หักโค่นทับบ้ำนเรือนชำวบ้ำน ได้รับควำมเสียหำยหลำยหลังคำเรือน ซึ่ง อบต.

นำแว ได้ช่วยเหลือเป็นกำรเบื้องต้นแล้ว แต่ปรำกฏว่ำ วัด โรงเรียน ที่ได้รับควำม
เสียหำยด้วยนั้น ท ำไมถึงไม่ได้รับควำมช่วยเหลือ 

นำยวิชำญ  สิทธิรักษ์ - เรื่องเสนอเพ่ือพิจำรณำกำรดูดทรำย ท ำไมประธำนสภำฯ ไม่ถำมว่ำสมำชิกสภำฯ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๙  มีควำมคิดเห็นซักถำมอย่ำงไรบ้ำง เพรำะเป็นเรื่องควำมเป็นอยู่ของรำษฎร และเรื่อง

กำรถมหลุมบ่อ ขอให้ถมถนนสำยห้วยดินแดง – ห้วยคลั่ง ด้วย 
นำยสมศักดิ์  บัวบำน - ตำมท่ี อบต.นำแว ได้ด ำเนินกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ขณะนี้หมู่ที่ ๔ ยัง 
ส.อบต. หมู่ที่ ๔ ไม่มีผู้ใดเข้ำไปฉีดวัคซีนดังกล่ำวเลย 
ประธำนสภำฯ  -  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด มีเรื่องท่ีจะเสนออีกขอเชิญ  
ที่ประชุม - ไม่มี 
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ประธำนสภำฯ -  เมื่อไม่ใครจะเสนอเรื่องอ่ืนใดอีก ขอเชิญนำยก อบต.นำแว ชี้แจง 
นำยสุชำติ  คงแก้ว - ผมขอตอบค ำถำมเป็นข้อๆ ดังนี้ 
นำยก อบต.นำแว  ๑. เรื่องกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย คือลมพัดต้นไม้หักโค่นล้มทับบ้ำนเรือนจน

ได้รับควำมเสียหำยหลำยหลังคำเรือน นำยกได้มอบหมำยให้ช่ำงโยธำ รองนำยก 
อบต. และส.อบต. ในหมู่บ้ำน ออกส ำรวจควำมเสียหำย เพ่ือ อบต.นำแว จะได้
ด ำเนินกำรให้กำรช่วยเหลือบรรเทำควำมเดือดร้อนเบื้องต้นก่อน ตำมที่เจ้ำหน้ำที่ได้
ท ำกำรส ำรวจ 

  ๒. ตำมท่ี ส.อบต. หมู่ที่ ๖  ขอเพ่ิมร่ำงแผนพัฒนำสำมปี ผมจะแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่
ที่รับผิดชอบเพิ่มเติมให้ 

  ๓. ตำมท่ี ส.อบต. หมู่ที่ ๙ ถำมว่ำท ำไมประธำนสภำฯ ไม่ถำมควำมคิดเห็นของ 
ส.อบต. ก่อนลงมติ และไม่ให้ผู้บริหำรอธิบำย ขอตอบว่ำเรื่องดังกล่ำวผู้บริหำรไม่มี
ส่วนได้เสีย และระเบียบวำระนั้นได้ผ่ำนไปแล้ว ขณะนั้นท ำไมไม่คัดค้ำนและเจ้ำของ
พ้ืนที่ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ ยังไม่แสดงควำมคิดเห็น 

  ๔. เรื่องขยะมูลฝอย ซึ่งขณะนี้มีปัญหำเรื่องสถำนที่ทิ้ง อบต.นำแว จะต้องน ำ
ขยะไปทิ้งที่ทุ่งสง ซึ่งต้องใช้เวลำเพรำะระยะทำงไกล จึงจ ำเป็นจะต้องจัดซื้อรถหก
ล้ออัดท้ำยจึงจะคุ้มค่ำและไม่มีขยะตกค้ำง 

  ๕. กำรจัดซื้อที่ดินส ำหรับเป็นที่ทิ้งขยะ เป็นสิ่งที่จ ำเป็น แต่ถ้ำ อบต .นำแว 
จัดหำสถำนที่ได้ จะต้องมีกำรท ำประชำพิจำรณ์เพ่ือศึกษำถึงผลดีและผลเสียพร้อม
ทั้งผลกระทบด้ำนต่ำงๆ 

  ๖. เรื่องกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  ๒๕๕๗  อบต.นำแว             
มีงบประมำณจ ำกัด เพรำะฉะนั้น นำยก อบต. จะต้องหำงบประมำณจำกหน่วยงำน
รำชกำรอ่ืนเพื่อแก้ปัญหำให้ชำวบ้ำน 

  ๗. เกี่ยวกับผู้สูงอำยุ ในกำรฝึกอบรมและทัศนศึกษำ ขอให้ ส.อบต. ช่วย
ด ำเนินกำรด้วย ขอให้แจ้งมำ 

นำยบัณฑิต  ดวงจิโน - เรื่องรณรงค์คัดแยกขยะ  เป็นกำรแก้ปัญหำโดยกำรลดขยะลง  โครงกำรรณรงค์ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ประชำสัมพันธ์ให้ชำวบ้ำนได้เข้ำใจ และรู้ข้อดี ข้อเสีย ของกำรคัดแยกขยะ          

ไม่เก่ียวกับถังขยะ 
นำยสุชำติ  คงแก้ว - เรื่องเก่ียวกับกำรบริหำรงำนงบพัฒนำ อบต. ขอมอบให้รองนำยก อบต.  และ 
นำยก อบต.นำแว เลขำนุกำรนำยก อบต. ด ำเนินกำร  ส.อบต. ท่ำนใดมีข้อสงสัย ขอให้สอบถำมได้เลย 

- เรื่องงบประมำณรำยจ่ำยค่ำครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ ผู้บริหำรตั้งงบประมำณไว้ 
๑,๒๐๐,๐๐๐ บำท  คณะกรรมกำรขอแปรญัตติลดวงเงินลงจ ำนวน ๘๐,๐๐๐ บำท
จะด ำเนินกำรจัดซื้อได้หรือไม่ได้นั้น ค่อยด ำเนินกำรต่อไป 



-๙- 
 

- กำรถมหลุมบ่อ ในกำรส ำรวจนั้นมี นำยช่ำงโยธำ รองนำยก อบต. เลขำนุกำร
นำยก อบต. และส.อบต. เป็นผู้ออกส ำรวจ  ส่วนนำยก อบต. จัดสรรงบประมำณ 
- กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ อบต.นำแว ด ำเนินกำรจัดซื้อและจัดจ้ำงผู้ฉีด
วัคซีน ซึ่งผ่ำนกำรฝึกอบรมจำกปศุสัตว์อ ำเภอ ขณะนี้ก ำลังด ำเนินกำรอยู่ และจะเร่ง
ให้เร็วขึ้น 

ประธำนสภำฯ - มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด จะเสนอแนะหรือมีเรื่องอ่ืนๆ อีก ขอเชิญ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธำนสภำฯ - ถ้ำไม่มีผู้ใดเสนอแนะเรื่องอ่ืนๆ ใดอีก ผมขอปิดกำรประชุม 
         
 ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 

        (ลงชื่อ)    อำภรณ์  ล้อมเล็ก     ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
        (นำงอำภรณ์  ล้อมเล็ก) 
                      

 (ลงชื่อ)  วรรณิดำ  พูลสวัสดิ์    ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

        (นำงวรรณิดำ  พูลสวัสดิ์) 
 

 (ลงชื่อ)   สรำวุธ  หัสพันธ์      ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
        (นำยสรำวุธ  หัสพันธ์) 
 

 (ลงชื่อ)  อุดมพร  สุขุมทอง     ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
          (นำยอุดมพร  สุขุมทอง) 

               
               (ลงชื่อ)   ไกรทิพย์  บุญข ำ      ประธำนสภำ อบต. 
                            (นำยไกรทิพย์  บุญข ำ) 


